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گزارش مالى شركت ها عامل رشد تقاضا و صعود شاخص بورس ادامه حمايت از بازار سرمايهاعالم برترين هاى بورس كاال
برترين هـــاى بورس كاالى ايران با حضور وزير امور اقتصادى و 
دارايى و رئيس سازمان بورس معرفى و از 40 شركت توليدى به عنوان 

«همراهان شفافيت» تقدير شد.
به گزارش پايگاه كاال خبر، دومين همايش تجليل از برترين هاى 
بـــورس كاالى ايران با حضـــور وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و جمع كثيرى از مقامات و توليدكنندگان دولتى و خصوصى كشور 
برگزار شـــد.  در اين مراســـم 40 شركت توليدى، هلدينگ، انجمن و 
بانك به عنوان برترين هاى بورس كاال و «همراهان شـــفافيت» معرفى 
شدند؛ همچنين از هشت شخصيت اثرگذار و برجسته به دليل اقدمات 

ارزنده در جهت رشد شفافيت اقتصاد، تجليل شد.
در اين همايش از 40 شركت توليدى، هلدينگ، انجمن و بانك به 
دليل رشد فروش و خريد مواد اوليه و كاال هاى واسطه اى، توسعه بازار 
مالى و ارائه خدمات متنوع به مشتريان و به عنوان «همراهان شفافيت» 

در اقتصاد ايران با ارائه لوح و تنديس تقدير به عمل آمد. 
برترين ها در اين همايش در 12 بخش تخصصى مرتبط با بازار هاى 
فيزيكى و مالى بورس كاالى ايران مرفى شدند كه به شرح زير است: 
در بخش تاالر محصول هاى صنعتى، فوالد مباركه اصفهان، ملى صنايع 
مس ايران، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، آلومينيوم ايران (ايرالكو)، 
جهان فوالد سيرجان، فوالد كاوه جنوب كيش و آهن و فوالد ارفع، هشت 

شركتى بودند كه به عنوان برترين ها در اين عرصه شناخته شدند.
در بخش محصول هاى معدنى، شركت هاى سنگ آهن گهر زمين، 
معدنـــى و صنعتى چادرملو، معدنى و صنعتى گل گهر و ايميدرو در 

ليست برترين هاى اين حوزه جاى گرفتند.
در بخش سيمان از سيمان تهران به عنوان شركت برتر تاالر سيمان 

بورس كاالى ايران تقدير به عمل آمد.
در بخش فرآورده هاى نفتى، پااليش نفت اصفهان جزو برترين ها 

در اين عرصه شناخته شد.
در بخش تاالر خودرو، از شركت هاى ايران خودرو و بهمن موتور 

به عنوان برترين ها و پيشگامان اين حوزه، تقدير به عمل آمد.
در بخـــش نهاد هاى مالى، بانك ملت، بانك تجارت و كارگزارى 
آگاه به عنوان برترين هاى اين عرصه و ارائه دهنده خدمات مطلوب و 
متنوع به مشتريان شناخته شده و از دست وزير اقتصاد، لوح و تنديس 

خود را دريافت كردند.
در بخش تاالر پتروشيمى، شركت هاى پتروشيمى شهيد تندگويان، 
پتروشيمى بندر امام، پتروشيمى اروند و پتروشيمى اميركبير چهار شركتى 

بود كه از آن ها تجليل به عمل آمد.
در بخش هلدينگ ها، سرمايه گذارى اميد، هلدينگ خليج فارس، 
سرمايه گذارى غدير و تاپيكو به عنوان برگزيدگان اين عرصه شناخته 
شـــدند. در بخش انجمن ها، انجمن ســـنگ آهن ايران، انجمن صنفى 
كارفرمايى صنعت پتروشيمى، انجمن ملى صنايع پليمر ايران و انجمن 

توليدكنندگان فوالد ايران، برترين ها اين حوزه بودند.
در بخش پيشـــگامان بازار مالى، شركت طالى زرشوران و گروه 
مالى كاريزما (صندوق ســـرمايه گذارى پشتوانه طالى كهربا) به عنوان 

برگزيدگان اين عرصه شناخته شدند.
برترين ها در بخش ويژه همراهان شفافيت در دو دسته تفكيك بندى 
صورت گرفت و بدين ترتيب فوالد غرب آسيا و راما فيدار راد شيمى 
به عنوان برترين شركت هاى حوزه عرضه كاال و كمك به تعادل بازار 
و شركت هاى طب پالستيك، صنعت غذايى كورش، وين تك، شيما 
كفش و ياس پالست هم به عنوان برترين شركت ها در حوزه خريد 

مواد اوليه معرفى شدند.
در بخش پايانى هم از هشت شخص حقيقى تاثيرگذار به عنوان 

حاميان شفافيت در بازار كااليى كشور تقدير به عمل آمد.
وجيه اله جعفرى رئيس ســـابق سازمان توسعه و نوسازى معادن 
و صنايع معدنى ايران؛ احســـان دشتيانه عضو شوراى عالى بورس و 
مديرعامل صبا فوالد خليج فارس؛ مهدى طغيانى عضو كميســـيون 
اقتصادى مجلس شـــوراى اسالمى؛ حامد سلطانى نژاد مديرعامل سابق 
شركت بورس كاالى ايران؛ منصور يزدى زاده مديرعامل اسبق شركت 
ذوب آهن اصفهان؛ حســـين سالح ورزى نايب رئيس اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى ايران؛ شاپور محمدى رئيس اسبق سازمان 
بورس و اوراق بهادار و محمدعلى دهقان دهنوى رئيس سابق سازمان 
بورس و اوراق بهادار اشخاص حقيقى بودند كه در همايش برترين ها 

از آن ها تقدير به عمل آمد.
خبر ديگر اينكه تاالر هاى مختلف بورس كاال در يك روز ميزبان 

عرضه 347 هزار و 646 تن انواع كاال و محصول بود.

مدير صندوق توســـعه بازار ســـرمايه به ميزان حمايت صندوق 
توسعه بازار سرمايه از بورس در ارديبهشت اشاره كرد و گفت: طبق 
وظايف تعريف شـــده، اين صندوق در هر زمان كه نياز باشـــد، اقدام 

كرده و مى كند.
قادر معصومى خانقاه در گفتگو با ايرنا، به جزييات واريزى هاى انجام 
شده از سوى اين صندوق در بازار در ارديبهشت اشاره كرد و افزود: 
طبق مفاد اساسنامه صندوق، اقدامات الزم جهت افزايش نقدشوندگى 

بازار طى ارديبهشت انجام شد.
وى اظهار داشت: بخش عمده واريزى ها در نيمه دوم ارديبهشت 
بود، چراكه چرخش ناگهانى شرايط بازار در روز 17 ارديبهشت و به 
تبع آن افزايش فشار فروش نيازمند حضور فعال تر صندوق در سمت 
خريد بود كه اين موضوع با خريد خرد حدود 8/5 هزار ميليارد تومان 

سهام محقق شد.
وى در ادامه با اشـــاره به خالص نقدينگى وارد شـــده به بازار در 
ارديبهشت اشاره كرد و گفت: رقم واريز شده به بازار در برهه زمانى 

اعالم شده حدود 2/2 هزار ميليارد تومان بوده است.
معصومى در ادامه اعالم كرد كه ساير منابع جهت پوشش خريدهاى 

خرد عمدتاً از محل فروش هاى بلوكى صورت گرفته است.
مدير صندوق توسعه بازار سرمايه به برنامه هاى اين صندوق براى 
حمايت از بازار در خرداد اشـــاره كرد و افزود: طبق وظايف تعريف 
شده، صندوق توسعه بازار در هر زمان كه نياز باشد، آماده انجام وظيفه 
بوده است. وى اظهار داشت: در صورتى كه بازار طى خرداد هم نياز به 

حمايت ويژه داشته باشد، اقدامات مقتضى انجام خواهد شد.
خبر ديگر اينكه شركت كارگزارى هامرز پس از اخذ مجوز فعاليت 
از ســـازمان بورس، در اواخر ارديبهشت  جارى به صورت رسمى به 
عضويـــت فرابورس ايران درآمد و بدين ترتيب تعداد كارگزارى هاى 

فرابورسى به 110 مورد رسيد.
مهدى نجفى مديرعامل كارگزارى هامرز، با اشاره به اينكه شركت 
در ســـال 1401 موفق به اخذ موافقت اصولى از ســـازمان بورس شد، 
گفت: همچنين در شهريور 1401 با سرمايه 120 ميليارد تومانى مجوز 
تاسيس و در ارديبهشت امسال هم مجوز فعاليت را از سازمان بورس 

اخذ كرديم.
نجفى در مورد خدمات كارگزارى هامرز اظهار كرد: در اين شركت 
تمامى خدمات مربوط به معامالت در حوزه اوراق بهادار، بورس كاال 
و بورس انرژى ارائه مى شـــود ضمن آنكه مجوز عرضه و پذيرش به 

منظور خدمات به شركت هاى متقاضى نيز داريم.
به گفته وى در مجموعه هامرز، شركت هاى هم گروه ديگرى براى 
ارائه خدمات متنوع در حوزه هاى مالى از جمله ليزينگ، سبدگردانى، 
بيمه زندگى و ... فعال هستند و به اين واسطه پرتفو كاملى از ابزار هاى 
سرمايه گذارى وجود دارد تا مشتريان بتوانند از مزيت هاى ساير خدمات 

هامرز استفاده كنند.
مديرعامـــل كارگزارى هامرز با تاكيد بر اينكه ســـهامداران اين 
كارگزارى از بخش خصوصى و فعاالن خوشنام بازار سرمايه با دو دهه 
ســـابقه فعاليت در نهاد هاى مالى هستند، افزود: به سهامداران اطمينان 

مى دهيم كه روند ارائه خدمات به مشتريان بهينه خواهد بود.
گفتنى اســـت پيش ازاين كارگزارى پويان در آذر سال 1401 به 
عنوان صدونهمين كارگزار به عضويت فرابورس درآمد و بدين ترتيب 
پس از 12 سال عدم صدور مجوز كارگزارى و با رفع انحصار در اين 

صنعت شاهد ورود كارگزارى هاى جديد به بازار سرمايه هستيم.
يك گزارش هم نشـــان مى دهد كه صنايع معدنى داراى چندين 
شركت در تابلوى بورس است ،توليد سنگ آهن ايران در سال 2017 
از 40 ميليون تن به 75 ميليون تن در سال 2022 رسيده است؛ اين به 
معنى 88 درصد افزايش در توليد سنگ آهن در شش سال است كه 

در كشورهاى ديگر جهان ديده نمى شود.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه ايران (سنا)، محور اصلى 
سيزدهمين نشست ميز صنعت سازمان بورس بررسى صنعت استخراج 
كانه هاى فلزى بود.  بر اســـاس اطالعات ســـال 2021 ايران با امكان 
استخراج 2/7 ميليارد تُن، داراى نهمين ذخاير سنگ آهن در دنيا است 
و استراليا، برزيل و روسيه بيشترين ذخيره قابل استخراج سنگ آهن را 
دارند، همچنين چين، اوكراين، كانادا، هند و آمريكا به ترتيب در جايگاه 
چهارم تا هشتم جهان هستند. آمار خيره كننده كشورمان در حوزه سنگ 
آهن به موضوع روند رشد توليد اين محصول طى سال هاى 2017 تا 
2022 بازمى گردد، توليد سنگ آهن ايران در سال 2017 از 40 ميليون 
تن به 75 ميليون تن در ســـال 2022 رســـيده است؛ اين به معنى 88 

درصد افزايش است.

كارشناسان بازار سرمايه معتقدند، عامل اصلى رشد 
تقاضا و ورود پول به بازار ســـرمايه گزارش هاى مالى 

شركت ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادى فارس، بازار سرمايه 
گرفتار هيجان شده و همين مسئله منجر به افت و خيز 
شاخص كل در زمان معامالت شده است، هر روز يا 
در نيمه ابتدايى معامالت و يا در نيمه پايانى معامالت 
عرضه هاى سنگين توسط سهامداران خرد ايجاد مى شود 
و همين موضوع در نهايت به نوســـان شاخص تبديل 

شده است.
ريزش چندروزه قيمت  سهام در اواسط ارديبهشت  
هر چند متوقف شده است، اما بسيارى از سهامداران 
نگران روند آتى بورس بوده و با احتياط به دادوســـتد 
مى پردازند يعنى با هر نوسانى در معامالت شركت هاى 
خودرويى اين افراد هم كه به شدت ترس به جانشان 
افتاده، شروع به فروش مى كنند و بازار هم به واسطه همين 

رشد عرضه و تقاضا، سبز يا قرمزپوش مى شود.
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه عامل اصلى 
رشـــد تقاضا و ورود پول به بازار سرمايه گزارش هاى 

مالى شركت ها است.
كارشناسان همواره نسبت به توجه معامله گران به 
صورت هاى مالى و گزارش هاى شركت ها تأكيد داشته 
و حال واكنش مثبت فعاالن بازار به گزارش هاى كدال 
نشـــانه مثبتى براى بازار سرمايه است، اتفاقى كه نشان 
مى دهد اگر مداخالت دستورى دولت و نهادهاى موازى 
كمتر شود بازار از منطق اقتصادى پيروى خواهد كرد و 
آنگاه سهامداران مى توانند با توجه به روندهاى اقتصادى 

و بنيادى تصميم گيرى و سرمايه گذارى كنند.
وحيد جعفرى كارشناس بازار سرمايه درباره داليل 
رشد عرضه و تقاضا در زمان معامالت بورس، گفت: 
اخبار منتشر شده درباره سهم هاى مختلف اين روزها 
زيادبوده و همين مسئله منجر به رشد عرضه و تقاضا 

در بازار سرمايه شده است.
وى ادامه داد: به نظر مى رســـد كه مســـير صعود 
متعادل، محتمل ترين سناريو براى روزهاى آتى بورس 
تهران باشـــد و هر گروه يا نماد با توجه به شـــرايط و 
خبرهاى پيرامون خود به روند صعودى يا نزولى خود 

ادامه خواهد داد.
كارشـــناس بازار ســـرمايه تاكيد كرد: در برخى 
صنايع و ســـهام، ردپاى ســـودآورى هاى خوب سال 
1401 مشاهده مى شود، فارغ از اين موضوع خبرهاى 
منتشر شده در سطح خرد و كالن سياسى و اقتصادى 
موجب شد تا سهامداران با اميد بيشترى به خريد سهام 
بپردازند و چشم انداز مثبتى را براى آينده بورس تهران 

متصور باشند.
همچنين مديرعامل كارگزارى ارگ هومن گفت: 
يكى از مصوبه هاى سازمان بورس در جهت حمايت 
از بازار سرمايه و افزايش اعتماد سرمايه گذاران، افزايش 

ضريب اعتبار كارگزارى ها از 50 به 60 درصد بود.
محســـن عباسلو در گفتگو با پايگاه خبرى بازار 
ســـرمايه ايران (ســـنا) ضمن تاكيد بر تاثير مثبت سه 
مصوبه اخير سازمان بورس بر روند بازار سرمايه، بيان 
كرد: اواسط ارديبهشت ، شايعات و شائبه هايى مبنى بر 
عرضه دســـتورى و... در بازار سرمايه شكل گرفته بود 
كه منجر به بى اعتمادى شد و افت قيمت شديد سهم ها 
در مدت يك هفته را در پى داشـــت اما با صدور سه 
مصوبه حمايت از بازار سرمايه توسط سازمان بورس، 

اين نگرانى ها تا حد زيادى مرتفع شد.
مديرعامل كارگزارى ارگ هومن در رابطه با تاثير 
مصوبه افزايش ضريب اعتبار كارگزارى ها گفت: يكى 
از مصوبه هاى سازمان بورس در جهت حمايت از بازار 
سرمايه و افزايش اعتماد سرمايه گذاران، افزايش ضريب 

اعتبار كارگزارى ها از 50 به 60 درصد بود. 
معموالً كميته پايش ريسك، هر زمان قيمت سهام 

رشـــد زيادى داشته باشـــد، به منظور كاهش ريسك 
كارگزارى ها اقدام به كاهش ضريب اعتبار كارگزارى ها 
مى كند و افزايش ضريب اعتبار كارگزارى ها، شائبه رشد 

غير منطقى سهام را از بين برد. 
بـــه گفته وى در يك ماه گذشـــته در اين مورد 
تصميماتى اتخاذ شد و چند هفته قبل، ضريب اعتبار 
كارگزارى ها از 60 درصد به 50 درصد كاهش يافت و 
اين اقدام به برخى از فعاالن بازار سرمايه اين سيگنال را 
داد كه احتماالً قيمت سهام رشد حبابى داشته و متوليان 
بازار ســـرمايه با كاهش ضريب اعتبار كارگزارى ها، به 

نوعى به بازار هشدار داده اند. 
تاثير اين شـــائبه، موجب منفى شدن جو روانى 
بازار و افزايش عرضه ها شد اما بعد از آن كه از اواسط 
ارديبهشت شاهد افت قيمت قابل توجه سهام در مدت 
يك هفته بوديم، ســـازمان بورس با ابالغ سه مصوبه 
جديد، كه افزايش ضريب اعتبار كارگزارى ها يكى از 
ايـــن مصوبات بود، تالش كرد به بازار اطمينان خاطر 
داده شود كه قيمت سهام، حبابى نيست و نگرانى بابت 

رشد قيمت سهام وجود ندارد.
عباســـلو تصريح كرد: به نظر مى رسد افزايش يا 
كاهـــش ضريب اعتبار كارگزارى ها، بيش از آنكه تاثير 
واقعى بر معامالت بازار داشته باشد، تاثير روانى دارد.

كارشناس بازار سرمايه، ضمن تاكيد بر ارزندگى 
بســـيارى از سرمايه هاى بزرگ بازار اظهار كرد: نسبت 
P/E فوروارد خيلى از ســـهم هاى بزرگ بازار حدود 5 
الى 6 است با توجه به افزايش نرخ ارز، رشد سهم هاى 
بزرگ  و بنيادى بازار سرمايه نگران كننده نيست؛ اما به 
دليل ترس و بى اعتمادى سرمايه گذاران نسبت به بورس، 
به محض منفى شدن بازار در اواسط ارديبهشت ماه، در 
نمادهاى ارزنده و بنيادى بازار هم فشار فروش شدت 
گرفت؛ حاال آنكه معتقدم رشد اين سهم ها جاى هيچ 

گونه نگرانى ندارد. 

البته كه بايد نگران رشد غيرمنطقى برخى سهم هاى 
كوچك بازار باشيم، اما راهكار جلوگيرى از حباب در 
برخى نمادهاى كوچك در بازار سرمايه افزايش حجم 

مبنا يا كاهش دامنه نوسان در اينگونه سهم هاست. 
وى گفت: به هرحال، بازار ســـرمايه مناسب ترين 
بـــازار براى جذب نقدينگى، كاهش تورم و كمك به 
رشد توليد است و اميدواريم تدابيرى انديشيده شود كه 
اعتماد عمومى در اين بازار افزايش يافته و شاهد رشد 

منطقى اين بازار باشيم.
از ســـوى ديگر مديرعامل سبدگردان راد، گفت: 
تسهيل و الكترونيك كردن فرآيند استفاده از حق تقدم 
و خدمات رايگان شركت سپرده گذارى در اين زمينه، 
موجب كاهش زمان الزم براى افزايش سرمايه و همچنين 
كاهش هزينه هاى مستقيم و غير مستقيم ناشران براى 

اجراى اين فرآيند خواهد شد. 
ضمن اينكه سرمايه گذاران با صرف وقت كمتر و 
با شـــفافيت باالتر، امكان مشاركت در افزايش سرمايه 
را دارنـــد و حق تقدم ها بعد از اين از ارزش باالترى 

برخوردار هستند. 
سيد هادى موسوى، در مورد مزاياى امكان استفاده 
از حـــق تقدم ها بصورت الكترونيك بيان كرد: هرچند 
اهميت بازار ثانويه قابل انكار نيست و نقدشونده بودن 
ابزارهاى مختلف سرمايه گذارى، موجب كاهش ريسك 
و در نتيجه كاهش هزينه هاى تامين مالى است؛ اما توجه 
به اين نكته ضرورى است كه هدف اصلى بازارهاى مالى 
كمك به تامين مالى شركت ها و ناشران، به نحوى است 
كه قادر باشـــند طرح هاى توسعه خود را كه از توجيه 
اقتصادى الزم برخوردار هستند و مورد تاييد هيئت مديره 
شركت ها و بازرسان و سازمان بورس قرار گرفته؛ تكميل 
كنند و بدين ترتيب موجب ارتقاى توليد ملى شوند.
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: سهامداران طى سال هاى 
اخيـــر گاليه هاى زيادى از زمان بر بودن فرآيند افزايش 

سرمايه ها داشته اند و يكى از اين گاليه ها هميشه در باره 
فرآيند تبديل حق تقدم ها به سهام بوده است. 

صرف وقت و هزينه زياد و حجم باالى عمليات 
ناشـــران در جهت انجام فرآيند افزايش سرمايه، گاهى 
موجب خطاهاى انســـانى شده و حتى گاهى شفافيت 
اين فرآيندها را زير ســـئوال برده و همه اين نكات 
موجب شده تا بعضى اوقات حق تقدم ها با كسر قابل 
توجه و چشمگير نسبت به ارزش ذاتى و ارزش سهم، 

معامله شوند.
موسوى افزود: به طور كلى انتظار مى رود با تسهيل 
اين فرآيندها و خصوصا با الكترونيك شدن و شفاف 
شـــدن آنها، مشاركت بيشترى در افزايش سرمايه ها و 
تامين مالى ناشران رخ دهد و اين ديسكانت به تدريج 

كاهش يابد. 
البته طبق اظهارات مسئوالن سازمان بورس براى 
ســـرمايه گذارانى كه سجامى نشده و امكان استفاده از 
خدمات الكترونيك شـــركت سپرده گذارى را ندارند، 
هنوز فرآيند ســـنتى به طور موازى انجام مى شود و به 
همين دليل به نظر مى رســـد امكان كاهش زمان كلى 

فرآيند با محدوديت هايى مواجه باشد.
موســـوى با اشـــاره به مزيت كاهش هزينه ها با 
الكترونيك شدن حق تقدم ها، گفت: برآوردهاى اوليه 
كارشناسان حكايت از صرفه جويى چند صد ميليارد 
تومانى به دنبال الكترونيك شدن فرآيند استفاده از حق 
تقدم دارد؛ اما بايد توجه داشت كاهش اختالف ارزش 
حق تقدم با قيمت تئوريك يا به عبارت ديگر كاهش 
ديسكانت ذكر شده، قطعا مبالغ بسيار هنگفتى از ثروت 

سهامداران را بازيافت خواهد كرد. 
مى توان گفت تســـهيل و الكترونيك كردن فرآيند 
اســـتفاده از حـــق تقدم و خدمات رايگان شـــركت 
ســـپرده گذارى در اين زمينه، موجب كاهش زمان الزم 
براى افزايش ســـرمايه و همچنين كاهش هزينه هاى 
مستقيم و غير مستقيم ناشران براى اجراى اين فرآيند 

خواهد شد. 
ضمن اينكه سرمايه گذاران با صرف وقت كمتر و 
با شـــفافيت باالتر، امكان مشاركت در افزايش سرمايه 
را دارنـــد و حق تقدم ها بعد از اين از ارزش باالترى 

برخوردار هستند.
كارشـــناس بازار سرمايه ضمن تاكيد بر ضرورت 
فرهنگ ســـازى در اين زمينه، بيان كرد: بدون شـــك 
آموزش و فرهنگ ســـازى در اين زمينه و خصوصا در 
مـــورد جزئيات اعمال الكترونيك حق تقدم، ضرورى 

به نظر مى رسد. 
آموزش و فرهنگ سازى مى تواند شناخت عمومى 
نسبت به اهميت بازار اوليه را ارتقا بخشد تا طرح هاى 
توسعه ناشران كه توجيه پذير بوده و از جذابيت اقتصادى 
برخوردار است با مشاركت حداكثرى سرمايه گذاران خرد 

منابع مورد نياز را جذب كند. 
وى افزود: اقداماتى از اين دســـت، ستودنى است 
و بايد بدون وقفه و با تالش بيشتر در جهت تسهيل 

هرچه بيشتر فرآيندها قدم برداشت. 
توجيه اقتصادى طرح هاى توســـعه بزرگ ناشران 
بورسى، پيش نياز توسعه بازار اوليه است و عالوه بر 
آن فرآيندهاى كارآمد با صرف حداقل زمان و هزينه، 

الزمه كار خواهد بود.
خبر ديگر اينكه گزارش هاى عملكرد 12 ماهه چند 
شركت بورسى، حاكى از رشد سودآورى اين شركت ها 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه ايران (سنا)، 
شـــركت فوالد مباركه اصفهان در عملكرد 12 ماهه 
توانسته است به ازاى هر سهم 68 تومان محقق كند. 
اين شركت در سه فصل ابتدايى به ترتيب 26 ، 
8 و 10 تومان به ازاى هر سهم محقق كرده بود و در 

فصل چهارم هم 24 تومان گزارش كرده است.

 * كارشناسان بازار سرمايه: عامل اصلى رشد تقاضا و ورود پول جديد به بازار سرمايه در اين 
هفته، موضوع گزارش هاى مثبت مالى شركت هاى بورسى بوده است

* هر گروه يا نماد با توجه به شرايط و خبرهاى پيرامون خود به روند صعودى يا نزولى خود در 
تابلوى بورس ادامه خواهد داد

* سازمان بورس با 3 مصوبه جديد خود تالش كرد به بازار اطمينان خاطر داده شود كه قيمت 
سهام، حبابى نيست و نگرانى بابت رشد قيمت سهام وجود ندارد

* خبرهاى منتشر شده در سطح خرد و كالن سياسى و اقتصادى موجب شده تا سهامداران با 
اميد بيشترى به خريد سهام بپردازند و چشم انداز مثبتى را براى آينده بورس تهران متصور 

باشند

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

برگ سبز پرايد مدل 1381 شماره 
شاسي: S1412281786378 شماره 

پالك: 38 ايرانـ  456د37 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري فولكس گل مدل 1386 
 IR86521008879 :شماره شاسي

شماره پالك: 88 ايران 325ب95 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل سند قطعي غيرمنقول به شماره 
14913 مورخه تنظيمي دفترخانه 

177 كرج مورخ 1402/03/02 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز پژو 206 مدل 1396 شماره 
 NAAP03EE5HJ076493 :شاسي

شماره پالك: 30 ايران 259ل83 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت خودرو پژو 206 شماره شاسي: 
NAAP03EE0LJ178955 شماره 
پالك: 20 ايرانـ  498ي39 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي صمصام پنداريان از دانشگاه 
شهيد بهشتي رشته مهندسي مكانيك به 
شماره دانشجويي 401236036 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت ملي محمدرضا مقيسه به 
شماره ملي 0323261345 

فرزند علي محمد مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پرايد مدل 1381 شماره 
شاسي: S1412281786378 شماره 

پالك: 38 ايران 456د37 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي زهرا شعاعي كوزه كنان 
از دانشگاه شهيد بهشتي رشته تحصيلي 

مكانيك به شماره دانشجويي 99236074 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پژو 206 مدل 1380 
شماره شاسي: 80601034 شماره 
پالك: 68 ايران 237ط12 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو شاهين مدل 1401 
شماره شاسي: N1054983 شماره 
پالك: 50 ايران 582ص91 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودروي فيدليتي پرايم 7 نفره مشكي 
 P1016543:شـ  پ: 668ق97 ايران67 شـ  ش

شـ  م: SQRE4T15CBJNL60777 مفقود 
و اعتبار ندارد.

برگ سبز اتومبيل وانت پيكان به شماره شهرباني 784ب56 
ايران 66 به شماره موتور 118P0029274 و شاسي 

NAAA46AA4DG388719 به نام نادر چنگيزي مهرباني 
مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

برگ سبز خودرو جك S3 ش پالك 78 ايران 837ب17 
ش شاسي NAKSG7421PB132569 ش موتور 
HFC4GB303DP0000971 به نام سيد حسن 

حسيني مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز 206 تيپ 3 ش ش 
320388 پالك 743ص63 
ايران 50 به نام جالل حضوري 

مفقود و اعتبار ندارد.

برگه سبز سواري سايپا SL141 با شماره پالك 
ايران 92ـ  594س54 و شماره موتور: 3795458 

و شماره شاسي: S3482289330406 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز وانت نيسان به شماره شهرباني 628ع42 
ايران 15 به شماره موتور 150686 و شاسي 

019817 به نام علي اشرف جوان اوجبالق مفقود 
گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

سند كمپاني و برگ سبز شورولت كاپريس پالك 
834و71 ايران66 شماره موتور: 198322 

 1G1BN53E8MW198322 :شماره شاسي
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو پارس مدل 
99 رنگ سفيد شماره انتظامي 359ط46ـ  

ايران 98 موتور 0225694 شاسي 664359 
مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پژو پارس 
 NH423159 :ش ش

ش پ: 783س26 ايران 21 
مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو تارا دنده مشكي به 
ش پ 258ق22 ايران 62 ش ش 
810606 ش م 1870039185 

مفقود گرديده و از اعتبار ساقط است.

برگه سبز سواري پژو 405 جي ال ايكس با شماره 
پالك ايران 24ـ  267ن84 و شماره موتور: 

22528106354 و شماره شاسي: 81308253 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو پژو مدل 1396 شماره 
پالك 884د84 ايران 95 شماره موتور 

K1064777124 شماره شاسي 001547 به نام 
شرف نازكردانجركي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

 ROA كارت ماشين خودرو سواري پژو
به شماره انتظامي 881ط16ـ  ايران 12 و شماره شاسي 

61368958 و شماره شاسي 11686069366 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند برگ سبز موتورسيكلت پيك تاز 
مدل 1391 پالك 33687 ايران 123 
موتور 200960 شاسي 9100757 

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز كوئيك ار سفيد مشكي مدل 
1402 پالك ايران 50ـ157ط14 شاسي 
NAPX212AAP1167824 موتور 

M15/9867877 مفقود و فاقد اعتبار است.

سند سبز پرايد جي تي ايكس آي شماره موتور 
 S1412283384867 01005147 شاسي

پالك 427م18 ايران20 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگه سبز كاميون ولوو ده چرخ ان10 با شماره 
پالك ايران 72ـ258ع36 و شماره موتور 

077890 و شماره شاسي 011296 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پژو تيوفاي سفيد رنگ به 
شماره انتظامي 862ج76 ايران32 
به نام فاطمه اكبر نيا مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. سبزوار 

برگ سبز ام وي ام پالك 14ـ854ق32 
 MVM484FFFA006983 موتور

 NATGCA7F401007267 شاسي
مفقود شده فاقد  اعتبار است.

برگ سبز موتورسيكلت شماره انتظامي 27182 
ايران772 شماره موتور 00028264 شماره 

شاسي 125A8911335 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

 M15/8727707 برگ سبز و سند ساينا شماره موتور
 NAS831100K5810454 شماره شاسي

شماره پالك 571م14 ايران94 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگ سبز سمند 
مدل 1394 شماره شاسي: 

 NAAC91CE0FF050623
شماره موتور: 

124K0782472  شماره 
پالك: 65 ايران 147هـ25 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني 
سيتروئن زانتيا مدل 
1387 شماره شاسي: 

 S1512287167783
شماره موتور: 13248 
شماره پالك: 30 ايران 

878ل58 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و برگ 
كمپاني پرايد مدل 

1388 شماره شاسي: 
 S1412288392860

شماره موتور: 
3268482 شماره پالك: 

95 ايران 688ق76 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد. 

كارت و برگ سبز پرايد 131 
مدل 1395 شماره شاسي: 

 NAS411100F1187880
شماره موتور: 5514962 

شماره پالك: 38 ايران 
653ج61 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

سند سبز تيبا مدل 1398 
شماره موتور: 

 NAS811100K5857271
شماره موتور: 

  M15/8820302
شماره پالك: 40 ايران 

378د72 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو 
206 سفيد شماره شاسي: 

 NAAP03EE8LJ011226
شماره پالك: 99 ايران 
747ج92 به نام سيد 

اميرحسين هل اتائي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

پروانه بهره برداري از وزارت صنعت 
معدن و تجارت شركت توحيد مهر تابان 

(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 
332422 مورخ 1387/06/30 
با شناسه ملي 10103705092 

با شناسه كسب و كار 
179969942397 تاريخ بهره برداري 

1394/12/17 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت خودرو هايما مدل 
1397 شماره شاسي: 

 NAAD391Z7JY710514
شماره موتور: 

 484QT78010602A
شماره پالك: 30 ايران 

214د57 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند 
كمپاني و كارت پيكان 
مدل 1385 شماره 

شاسي: 14100183 
شماره موتور: 

 11485000776
شماره پالك: 66 ايران 

672م55 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت خودرو پژو 206 
مدل 1393 شماره شاسي: 

 NAAP13FE3EJ487575
شماره موتور: 

163B0067186 شماره 
پالك: 66 ايران 155ج76 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.

كارت تردد آقاي بابك 
سلكي به شماره ملي 

0079696945 با پست 
كارشناس روشنايي باند 
(فرودگاه شهيد اشرفي 

اصفهاني كرمانشاه) 
در تاريخ 1402/1/4 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز پژو GLXI405 نقره اي 
رنگ مدل 88 شماره پالك 

137ل33 ـ 65 شماره موتور 
12488268599 شماره شاسي 
 NAAM11CA4AK984752
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
شهربابك 

برگ سبز خودرو تارا شاسي: 
 NAAY214UXPD952811
پالك: 79 ايران 547م95 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو ديگنيتي شاسي: 
0998 پالك: 91 ايران 869ق43 
به نام زينب نورعلي اوغلي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب پوريا كرماني نژاد 
به شماره دانشجويي 400440030 صادره 

از دانشگاه شهيد بهشتي مفقود گرديده 
است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني موتورسيكلت پالس 
220 شاسي: N5P***220L9330529 موتور: 
DKGBUH82247 پالك: 12211 ايران 127 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پژو 206 
شاسي: 10823836 پالك: 44 

ايران 951ل95 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه مطب اينجانب اسداهللا نيك زارع 
با شماره نظام 59501 پزشك عمومي 
به كدملي 4899363907 و شماره 
پروانه 13459501230 به تاريخ 

صدور 1401/06/16 و تاريخ انقضاء 
1401/12/29 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط شده است. از يابنده تقاضا 

مي شود با تلفن 09121640790 تماس 
حاصل فرمايند.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب بهرام بهادري، فرزند 
منوچهر به شماره شناسنامه 10343 صادره از تهران 
در مقطع كارداني پيوسته رشته نقشه كشي معماري 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي رودهن با 
شماره 18614 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن به نشاني شهر 

رودهن، بلوار آيت اله خامنه اي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد رودهن ارسال نمايد.

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و كارت 
شناسائي بنز باري چوبي تيپ ال پي 608/36 

مدل 1364 به شماره پالك 483ع45ـ  
ايران 43 و شماره موتور 10111476 و 

شماره شاسي 37405116401555 به نام 
فاطمه كرباسيان ورنامخواستي به كدملي 

1160175081 مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط است.

زرين شهر 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
كارت شناسايي و برگ فروش 

كمپاني خودرو پژو 206 مدل 1384 
رنگ نقره  اي به شماره انتظامي 
843ن36 ايران 44 به شماره 

شاسي 19806943 شماره موتور 
10FSS14967379 به نام منوچهر 

حسنوند مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت شناسائي كاميون چوبي باري 
ال پي 36/808 مدل 1363 به 

شماره پالك 226ع43ـ  ايران 43 
و شماره موتور 10113119 و 
شاسي 37405616402666 
به نام راحله سليماني به كدملي 
1100109536 مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است.
زرين شهر 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
 SOREN+EF7 سواري سمند

مدل 1402 به شماره پالك 
429ل52 ايران 57 و شماره موتور 
147H0710538 و شماره شاسي 

 NAACF1JH8PF250555
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط 

مي باشد.
شاهرود 

كارت خودرو سواري پژو پارس 
HU7P سفيد روغني مدل 1401 
پالك ايران 73ـ  439ل86 موتور 

125K0119175 شاسي 
 NAANA15E1NK200791
به نام ناهيد بزرگر مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
«مرودشتـ  گندم كار» 

مفقودي برگ سبز 
 CG125 موتورسيكلت

به شماره موتور 
SM162245 و شماره 
تنه SM82337644 و 

پالك 84956 ايران113 
مفقود گرديده اعتبار 

ندارد. نايين 

برگ سبز موتورسيكلت 
تيزتك كار به رنگ آبي 

مدل 1388 به شماره پالك 
13299/687 شماره موتور 

NCD*200988710* شماره 
 NCV***125A8801741 تنه

به  نام غالمرضا فتائي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كازرون 

كارت خودرو پژو 206TU5 رنگ 
سفيد روغني مدل 1394 به 

شماره پالك ايران 99ـ583ص16 
 163B0184480 و شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAAP13FE7FJ318161

به  نام آرزو حسيني مقدم امامي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

گواهي موقت مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مرضيه آريا فر 
فرزند منوچهر شماره شناسنامه 1740826833 صادره از 
اهواز در مقطع كارشناسي پيوسته رشته روانشناسي عمومي 

صادره از واحد دانشگاهي با شماره 934006ـ12 مورخه 
1393/8/25 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اهواز به نشاني اهواز فلكه كارگر (فرهنگ شهر) خيابان 

كارگر جنوبي كدپستي 68875ـ61349 و صندوق پستي 
1915ـ  ارسال نمايد.

آگهي مفقودي 
اصل برگ سبز خودرو 206 
مدل 1393 به رنگ سفيد 
ـ روغني به شماره انتظامي 

867هـ93 ايران88 شماره 
موتور 119409 و شماره 
شاسي J506896 به  نام 

مجيد دربارپناه مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي 
اصـــل شناســـنامه مالكيت (برگ ســـبز) و ســـند كمپاني 
خودرو وانت سيســـتم پيـــكان تيپ 1600i به رنگ ســـفيد 
بـــه شـــماره انتظامـــي 83ـ568ي44 مـــدل 1388 بـــه 
شـــماره موتـــور 11487074616 و به شـــماره شاســـي 
NAAA36AA69G814341 متعلـــق به اينجانب ســـجاد 
شادماني فرزند اهللا قلي متولد 1369/9/25 فسا و به شماره ملي 
2560118076 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (فسا) 

آگهي مفقودي 
اصل ســـند كمپاني خودرو ســـواري سيســـتم پـــژو تيپ 
405GLXI به رنگ خاكســـتريـ  متاليك به شماره انتظامي 
83ـ559ي52 مدل 1391 به شـــماره موتور 12490293935 
 NAAM11CA3CE298008 و بـــه شـــماره شاســـي
متعلق به اينجانب زينـــب جمالي ششـــده فرزند محمدرضا 
بـــه ش ش 0 متولـــد 1370/12/6 فســـا و به شـــماره ملي 
2560192381 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (فسا) 

آگهي مفقودي 
اصل شناســـنامه مالكيت (برگ سبز) و ســـند كمپاني و كارت 
خودرو ســـواري پيكان به رنگ ســـفيد به شـــماره انتظامي 
63ـ455ص51 مدل 1378 به شماره موتور 11127855258 
و به شماره شاسي IM/78456973 متعلق به اينجانب عليرضا 
ســـعادت فر فرزند عبدالعلي متولد 1364/6/28 و به شماره ملي 
2300858185 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (فسا) 

اينجانب نادر چنگيزي مهرباني مالك 
خودرو وانت پيكان به شماره شهرباني 
784ب56 ايران 69 و شماره شاسي 

NAAA46AA4DG388719 و شماره 
موتور 118P0029274 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 

كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

(مراغه)

مفقودي مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي 

اينجانب محمود فخرائي، 
فرزند عيسي به شماره 

شناسنامه 793 صادره از 
ماهشهر در مقطع كارشناسي 

رشته مهندسي شيمي، 
صادره از واحد دانشگاهي 

ماهشهر مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. 

از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد ماهشهر 

ارسال نمايد.

كليه اسناد و مدارك 
خودرو شامل برگ سبز، 

سند كمپاني و ساير اسناد 
مالكيت دفترخانه و كارت 
ماشين خودرو وانت پيكان 

1600 سفيد رنگ مدل 
1380به شماره پالك 17ـ  
775ط72 و شماره موتور 

11518005416 و شماره 
شاسي 0080906023 

به نام محمد روشتي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
(اروميه)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت اول 

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب كبري داستاني 
فرزند عباس به شماره 

شناسنامه 7174 صادره از 
تهران در مقطع كارشناسي 

ارشد رشته حسابداري 
صادره از واحد دانشگاه آزاد 
آشتيان مفقود گرديده. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد آشتيان ارسال 
نماييد.

برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت انرژي 
پالك 627ـ85917 به نام وحيد صفاري موتور 
 KL302200253 150 تنهG9100043

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني كوئيك پالك 446ي54 
ايران 53 شماره موتور 9380728 به  نام فيروز 

بيابان نورد شاسي M3379801 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.
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آگهي فراخوان عمومي مناقصه   نوبت دوم   شماره 6ـ  02 
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي 

شـركت سـهامي عمران شـهر جديـد عاليشـهر در نظر دارد به استناد شيوه نامه شـــماره 162410/100/02 مورخ 
98/11/05 به برگزاري مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) جهت عمليات اجراي پكيج تصفيه فاضالب 
بهداشتي محله اي واقع در فاز 4 شـــهر جديد عاليشهر به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
اقدام نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ســـتاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
شماره فراخوان مبلغ ضمانتنامه مبلغ برآورد موضوع مناقصه رديف 

عمليات اجراي پكيج تصفيه فاضالب بهداشتي 1
128/000/000/0006/400/000/0002002005962000005محله اي واقع در فاز 4 شهر جديد عاليشهر 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 16 مورخ 1402/03/02 تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/09 
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/23 

مهلت زماني ارائه فيزيكي پاكت الف: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/3/23 
زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 1402/03/24 

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاكت هاي 
(الف) آدرس: بوشهرـ  عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهرـ  و تلفن 8ـ  33682006ـ  077 
روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر 

آگـهـي مـزايـده 
تعاوني مسـكن كاركنان آموزش و پرورش منطقه 
18 تهران در نظر دارد قطعه 27 واقع در فاز سه انديشه 
متعلق به اين تعاوني را از طريق مزايده عمومي به فروش 
برساند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
و شـــركت در مزايده به دفتر تعاوني به آدرس: تهران 
بزرگراه آيت اله ســـعيدي بلوار معلم ميدان معلم بلوار 
مدائن ساختمان نگين مدائن پالك6 واحد يك مراجعه 

نمايند. 
تلفن تماس: 66224242

مشخصات و شماره تلفن نمايندگي هاي 
روزنامه اطالعات در استان مركزي

شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن نمايندگيكدنام و نام خانوادگيرديف
اراك0863222696609181614514عزت اله مرشد1
شازند0863822517409183490612محمدحسن كحالي2
آشتيان0863722435609183608100علي اكبي محبي3
خمين0864622310009183695178محمدحسين نجاري4
تفرش0863623087709182558688زكريا عسگري5
دليجان-08644223634حميدرضا شفيعي6
ساوه0864221120109122567663علي سليماني7
غرق آباد ساوه0256221794609125948676محمد مسعود اماني8
محالت0863322059909183694522سياوش كرمي9
كميجان09183491054--رضا كميجاني10
مامونيه زرند09192559279--سيدعلي ساجدي11
مهاجران اراك0863862767109188641980عباس صفري12
فرمهين اراك09193358925--مرتضي فرمهيني13


